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[57]2 Esguio, anfracto, torturado na rude anatomia muscular dos 

esboços miguelangelescos, laivos de zíngaro na máscara violenta e nua, 

William Sommers fora o galhardo clown do trampolim e do trapézio, 

empolgando, num salto, a barra balouçante dos aparelhos aéreos. 

Fora — grifava nos comentários a parceria acrobática — porque, dum 

contado tempo a então, William decaía em contorções estranhas, 

imprimindo aos trabalhos singularidades incompreensíveis, movimentos 

desordenados em exercícios amorfos, obscuros, ininteligíveis, de músculos 

e nervos, estendimentos preguiçosos de jiboia sonolenta, tiques e tremores 

nervosos de pantera, sacudindo a impertinência dos moscardos, ou meneios 

aduncos de corvo atalaiado e lúgubre, como a combinarem expressões 

ensaiantes e dúbias duma arte nova. 

À proporção que se reproduziam essas bizarras manifestações de 

acrobatismo, esquisitices de hábitos afastavam-no da convivência dos 
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companheiros, esgrouviavam-no, com tédios prolongados, em posturas 

extáticas prejulgadas pelo esconso parvo dos ginastas que o alvejavam, às 

costas, com observações e esgares injuriantes. William contraía, em 

desprezo, a fria boca sarcástica e voltava à sua imobilidade meditativa. 

Ele próprio não poderia explicar, se o quisesse, a transformação por 

que passava. Era uma necessidade, que o movia impulsivamente, cuja origem 

ignorava. Começara por uma espécie d’enfastiamento, um cansaço dos 

velhos exercícios aprendidos, que executava sem orgulho, mesmo sem a 

consciência de encontrar neles a sua subsistência. Sobreviera-lhe, depois, 

uma displicência, quase a se confundir com o spleen, amarga e crescente, 

dessas cabriolas cediças, desse revolvido repertório de jogralices 

tradicionais, imutáveis, estafadas, remendadas com retalhos d’entremez e 

rebotalhos de burletas. 

Sem saber por quê, sentia a aspiração de uma arte que se não agachasse 

na recolta dos dichotes de bastidores, nem repetisse [58] desconjuntos de 

títeres, mas fosse uma caricatura sintética de ideias e ações, o traço 

carregado e hilariante, dolorosamente sardônico, do delírio humano em 

todas as suas expansões, desde as que o rebaixam ao similar das lesmas 

viscosas, ‘té as que o elevam ao icarismo dos condores arrogantes, uma 

forma não usada, não feita, da sátira gesticulada, delineando no exagero 

representativo o ridículo das intenções. 

Não lhe bastariam, para tanto, os esfalfados recursos acrobáticos. 

Sommers queria febrilmente, procurava aflito, rebuscava delirantemente 

mais alguma coisa. 

Que era?... Alguma coisa que devia existir, que ao certo existia, 

embrionária, ou completada, esparsa pelos seres ou reunida em alguma 
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parte desconhecida, sonho ou realidade... talvez o inédito... Fosse o que 

fosse!... mas que o enfermava, que o enlouquecia quase, pela grandeza do 

almejo nos estreitos limites do seu espírito inculto. 

E, atento, esmiuçador, tentaculado inteiro por sua ideia, procurava 

esse segredo, combinando e desfazendo planos, criando e desenhando 

mentalmente figuras várias, aspectos imprevistos, detalhes 

impressionantes, aproximando-se do vago debuxo duma harmonia bizarra, 

logo acentuada nas suas linhas componentes, logo aperfeiçoadas nas suas 

justaposições, mescla de tintas em correspondência reflexa de 

movimentos rítmicos, o gesto e a cor, a eterna Forma e o eterno Colorido 

completando-se reciprocamente. 

Entrava, então, a avaliar, na mímica expressora duma determinada 

ideia, qual a flexão que lhe corresponderia, de que maneira conseguiria o 

acuso caricatural, qual a consonância colorida que deveria externar, por 

assim dizer: objetivar a intenção. Delirava em torno do seu sonho, seguindo 

com o olhar doentiamente crepusculado em vagares de outono a marcha 

trôpega dos rafeiros churros e famintos, a ironia triste dos boêmios 

envelhecidos; perscrutava a pupila, a atitude, os movimentos dos 

desamparados, os macilentos das enxovias que riem como os orangos e têm 

a inquietação farejadora dos roedores, a concentração múrmura dos 

predestinados para as galés; fundia todo esse penoso estudo em torcicolos 

e mímicas, em esgares e trejeitos, a lhes descobrir a característica, o 

flagrante, a nota dominante e certa, a expressão exata sob o desmesurado 

da sátira, e, esgotado, alquebrado, volvia, impacientemente, a outras 

investigações, a outras análises, esquecido de tudo quanto não estivesse no 
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disco fascinante dessa obsessão, alheado dos seus deveres, de suas gloríolas 

de arena, da sua própria existência material. 

[59] Gradativamente, enquanto mergulhava nessa ambição, enquanto 

sonhava e tateava o tenebroso desse ignoto, perdia os favores dos 

empresários e a simpatia das plateias. Houve noite em que os silvos do 

desagrado lhe vararam o amor-próprio. William vergou-se, cortado pelo 

desprezo da multidão que o afrontava com o riso alvar dos seus críticos, 

com o motejo idiota dos seus censores, e redobrou de esforços para 

estertorizar a expressão desejada, para precisar a mímica reveladora e 

emocionante com que sonhava. Mas como conseguir essa coisa abstrata? 

Onde descobrir essa misteriosa forma inovadora, esse mágico, encantado 

novo que ele pressentia e por cuja conquista se cansava?... 

Debatia-se, exausto, contra insucessos, já perdido e desanimado no 

angustioso torvelinho das quimeras, já iludido e alentado pela luminosa 

bruma de imagens promissoras. 

Um dia acordou-se. A vida chamou-o à realidade: seus trabalhos não 

mais influíam nos lucros do seu bando; muitas vezes a fome adormeceu com 

ele, esmagando-lhe a cabeça delirante nos torniquetes nevrálgicos, após o 

suplício das vigílias inquietas, que lhe estendiam sombras de demência nos 

cansaços da idealização. E percebeu mais nitidamente, mais pungitivamente 

a indiferença que o cercava. Não era só a multidão que vinha todas as noites 

encher a bancada do anfiteatro, pontear de caras os círculos concêntricos 

do picadeiro, quem lhe ofendia o orgulho; mas a gente da companhia, a gente 

da sua profissão, que o insultava com escárnios a essas tentativas, vexada 

em seus respeitos pela arte aprendida e tradicional, abalada em sua 
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mediocridade por se compreender incapaz de reformar os exercícios que 

supunha imutáveis. 

William encurvava os ombros, humilhado e ferido, mergulhava as mãos 

nas algibeiras e lá se ia, arrastando passos vadios pelo granito das ruas, horas 

e horas, entregue ao acaso. Às vezes despertava de suas meditações na 

muralha dum cais deserto, às vezes num pendor de estrada solitária fora da 

cidade, e, com o olhar fito na planura agitada das águas ou nos barrancos 

das montanhas, indo para o ilimitado, para o desconhecido, pelo misterioso 

do horizonte oceânico; parado nos recalcos das ribanceiras ornamentadas 

de festões de avencas e redouças floridas de madressilva, no emaranho das 

ramarias e dosséis de frondes, esperava encontrar a forma desejada e 

rebuscada, prevista num efeito de luz sobre a transparência corcoveante 

duma onda espumosa, num estranho golpe de sol sobre o mosqueado da 

vegetação exúbera. 

[62] E dia a dia, levado no deslizar dos cismares, foi penetrando, 

insentidamente, numa análise sutil de formas e cores, observando os 

répteis, estudando-lhes os rastejos, os distendimentos coleantes, as suas 

precauções investigadoras, os seus arremessos alucinados. Subiu com o 

olhar às alturas e atendeu aos movimentos cabalísticos dos corvos, a 

soturnidade de suas posturas, a expectativa pressaga de seus olhares; alçou 

a vista ao interior das florestas e notou o soberano langor dos felinos, a 

volúpia dos seus espreguiços e harmônico nervosismo dos seus pinchos, a 

segurança dos seus saltos... Comparou-os aos gestos humanos, calcou-os, 

fundiu-os e, dessa fusão intuitiva, resultou um lúgubre sardônico e mau, que 

correspondia a certas cores, a certas tintas tiradas do colorido decorativo 

das plantas raras, das enfermidades típicas das estufas — a prateada lepra 



Tênebra 
tenebra.org 

 

das begônias, a gangrena asfixiante de algumas tuberosas, as escaras 

exóticas das orquídeas — e então combinou o seu maillot original, um tecido 

fulvo, à maneira de certos panos mesclados de púrpura e ouro da rica 

tecelagem d’Oriente; sobre ele, em sucessão ininterrupta, de modo a 

cobri-lo literalmente, minúsculos bocetes em placas translúcidas de tom 

plúmbeo, apenas presos por uma extremidade, formando escamosa 

superfície miúda e movediça. Assim vestido e assim fantasiado, era um 

maravilhoso monstro de lendas cuja cabeça a morte substituiria pela sua 

própria cabeça impressionante e fria. 

E nessa noite, de repente, surdiu da farândola grasnenta dos palhaços, 

num arranco de trampolim — up! — que o levou à altura dos trapézios. 

Foi inesperado. Um sussurro de espanto espalhou-se pelo circo. 

Quando ele galgou a barra do aparelho, sussurrou, retremendo o ar, um som 

seco e longínquo de asas de agouro, o cascalhar indescritível de uma 

matraca de enterro que soa por noite alta, no silêncio de uma estrada, além... 

Pelo espaço coriscaram chamas vermelhas, num bafo de inferno. Os 

espectadores atordoaram-se e lá-cima, na oscilação do trapézio, viu-se o 

monstro acocorado, quedo, outra vez da translucidez plúmbea de aço 

horrível. Os grandes olhos ardentes brilhavam em órbitas escavacadas a 

bistre, na lividez de uma ossamenta artificial apenas ria imóvel, ria sem risos, 

a feia mandíbula descarnada. 

Agora, tornara-se mais perturbador, porque se lhe notavam os meneios 

arrepiados e duros dum fantástico, dum funéreo abutre notívago, de cujo 

pescoço flácido pendia a carcaça fatídica da Morte para a plateia estupefata. 

A distância confundia-o com a probabilidade dum pesadelo. Havia pupilas 

que fitavam com terror; em rostos exangues, [63] bocas descoradas 
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retorciam gritos invocalizados. E Sommers respirou orgulhoso... Mas, se 

assim impressionava, porque lho não diziam pelo aplauso!... 

Certo esperavam mais... Sim, talvez ele os arrebatasse numa outra 

prova... E o monstro sardônico, a caveira jogral, foi s’erguendo lentamente 

ao som de uma surdina ensaiada, foi s’erguendo como um pensamento mau 

que se levanta. Todo o seu esguio corpo acidulado acendeu-se vagaroso, em 

sulferino de carvões ardentes, tremeu como uma pequenina chama 

desperta. Mal se lhe via a máscara. Nessa lentidão crescente, era um crime 

que desponta num espírito em névoas negras de tortura. Devagar o clarão 

se alastrava, a tentação crescia; relâmpagos de labaredas bafejados corriam 

sob o palpitar sonante das escamas agitadas, num ou noutro movimento 

presto. De instante a instante, os gestos se sucediam, dilatados num 

espreguiço, aberto num aceno acolhedor; eram a languidez de um carinho, 

eram a posse num amplexo... Súbito, o incêndio lavrou: o palhaço 

redemoinhou no espaço, como se houvesse agarrado, aniquilado alguma 

coisa. A queda dum chuveiro de chumbo estalou, surdamente, refrangiu o 

ar, passou... E a caveira voltou à sua imobilidade lá no alto, escura e fria, a 

rir sem risos. 

Um silêncio pesava. 

Então o monstro começou a mover-se, ora em arremessos, ora aos 

recuos. E a barra do trapézio, compassadamente, oscilou em vaivéns mais 

fortes, mais longos, mais largos, ‘té estender-se pelo vácuo, em balouço. 

Misteriosamente um agouro soprou, álgido e penetrante, no íntimo de 

toda gente: A Morte voa!... A Morte voa... lá pelas alturas!... E pálpebras 

esgazearam-se, num pressentimento; ouvia-se o respirar ofegante de peitos 

que arquejam... E o corpo do clown voava d’extremo a extremo, voava 
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vertical e rígido, de braços estendidos às amarras do aparelho, semelhante 

a um grifo estonteado, sob o teto do anfiteatro. Ao se avizinhar dos arcos do 

gás, acesos e pendentes como candelabros, reluzia todo em frias brancuras 

de metal polido, em sucedâneas e fulvas claridades de fornalha, fascinando 

e deslumbrando como ambições; mas depressa esmorecia em deflagrações 

bruscas de calmaria tropical, transfigurando-se numa sombra negra e 

aterrorizante, de desespero vencido, ao se afastar da luz viva. Dir-se-ia que 

o mal pairava ali, procurando o pouso duma alma. 

De repente, porém, um rumor entontecedor d’asas viris que se [64] 

encolhem para flechar a distância em assalto súbito, o monstro varou para 

outra barra, adiante, e foi correndo, volteando de trapézio em trapézio por 

um círculo de voos e redemoinhos, quase sem forma que o recordasse, já 

negro e inteiriçado, já rubro e serpentino, ou em tremente globo d’aço, ou 

poliformidade flamurante, lembrando rapina que se debate com o valor da 

presa, agonia que a vitalidade repele, demônio que o exorcismo afasta, e que 

persistem, e que volvem, relutam, sangram, escabujam, atropelam, 

perseguem e recuam, galgam e são galgados, ferem e são feridos, e mais se 

empenham em agarrar, estrangular, arrebatar... até que, num salto duplo, 

ganhou o seu mirante aéreo, num longo hausto de triunfo! 

Rasgaram o sussurro das respirações sôfregas guinchos de goelas 

ressequidas; uma voz, rouquenha d’enfado e regougante de horror, estalou 

afronta inconsciente, pedindo que terminasse. William estremeceu, 

sacolejado no seu orgulho, mas logo deu de ombros com desdém. Que lhe 

importaria o entendimento da turba?... Sua alma estava toda na desejada 

perfeição deste trabalho. Fora ele que o criara, era ele o primeiro que o 

executava. Amava-o, pois, como um esforço seu. Agora queria completá-lo 
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para sua própria satisfação, porque a inédita beleza resultante de cada gesto 

de seus membros, de cada flexão de seus músculos, só refletia no seu 

próprio espírito, convergindo para sua própria admiração. E que delícia em 

se sentir estranho, atormentador, horroroso!... 

Ei-lo pelos ares, de pé, braços em cruz, voando na cadência balouçante 

do aparelho. É uma rapina que se apruma nos espaços, o ente fabuloso e 

híbrido cuja cauda se biparte em pernas e se eleva invertendo a posição da 

cabeça; uma quimera que se contorce, se distende com as seduções das 

sereias e se concentra na tensão muscular de um polvo. Num momento, 

todo este corpo chameja, e essa cabeça horrorosa, semelhante à base de um 

Y que tem as forquilhas presas ao trapézio, bamboleia ameaçadora, olhando 

da treva das órbitas com desvairadas pupilas úmidas... Depois a enorme letra 

viva, o grande Y aéreo, toda se enverga mole e desconjuntada; dela, se 

desprendem braços que procuram apoio, e se converte num hieróglifo e se 

metamorfoseia numa imagem indizível, que começa por lembrar um sapo e 

termina por tomar a forma mista de um homem cujo corpo exumado tivesse 

perdido a máscara, tendo o torso e os membros transformados em partes 

de monstro... E mais sinistras luziam as suas pupilas. Ouviu-se o maillot, 

agitado, chocalhar num suspiro longo. E a [65] Morte correu pelos ares, 

relampejando claridade de tocheiros em procissão noturna, ondulações 

flamíneas de colgaduras fúnebres que se desdobram nas câmaras ardentes... 

A Morte passou!... A Morte passou!... Zuniu por todos um frio de 

covardia e apreensão: A Morte passou!... 

Nada mais se viu. Então, irrompeu do povo um urra de ovação, sob o 

barulho das palmas. Mas um baque seco repercutiu no extremo da galeria. 
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Sommers perdeu num voo a barra de um trapézio, atravessou o vácuo, foi 

arrebentar o crânio numa arquitrave do teto. 

Houve uma paralisia momentânea em todo o circo, gritos que se 

estrangularam em gargantas febris, olhares esgazeados numa alucinação 

extática. E os trapézios oscilavam, vazios, vagarosamente, em vaivéns 

sinistros. 

Depressa o assombro se desfez, a multidão arrancou-se da 

perplexidade, numa angústia; moveu-se confusa, atropelada, em tumulto, 

para o lugar onde o palhaço caíra. 

E lá estava ele, estatelado, inerte, sobre uma das bancadas. A caraça de 

caveira tornara-se-lhe horripilante. Um dos olhos esbugalhara-se-lhe da 

órbita escurecida a bistre e abria, desmesuradamente, a pupila sem luz para 

o Nada, num desespero inútil de ver, imóvel e medonha; na sua boca 

artificial, de dentuça descarnada, dilatava-se outra boca escura e 

ressequida, com um trejeito aflito, de dentes que, por contraste, pareciam 

alargar uma gargalhada paralítica, horrorosamente rindo. 

E assim ficou-se o estranho clown caricaturando a Morte, tornando-a 

pavorosa pela ironia de ser a própria Morte que gargalhava por esta boca 

resfriada o desdém do seu triunfo, incontado e insentido; mas que nunca se 

apagaria da emotividade dos que o fitaram porque em seus pensamentos ou 

em seus sonhos a caveira continuaria a rir, a rir imóvel, sem risos, num 

desesperado, afrontoso ricto de inexprimível sarcasmo. 

s 
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